
 

                                                            

 
Druk nr  1011-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

  

 
 
 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 999) 
 

Sejm na 31. posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu – skierował ponownie powyższy projekt ustawy zawarty w druku nr 1011 
do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w 
drugim czytaniu. 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 
w dniu 29 listopada 2016 r. 

wnosi : 
 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:  

 

 
1) w art. 1 w pkt 4 skreślić lit. d; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 
2) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) w art. 41: 
a) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 
1, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 
ust. 3 pkt 2-6 lub ust. 3a.”, 

b) w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie: 



„1) nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 
1b pkt 1-3, lub  występują wobec tego przedsiębiorstwa okoliczności, o 
których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1;”, 

c) w ust. 2c: 
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) przedsiębiorstwu energetycznemu została prawomocnie cofnięta 
koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą z przyczyn 
określonych w ust. 2 pkt 1 w zakresie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej lub w ust. 2 pkt 4 w zakresie art. 
33 ust. 3 pkt 3 lub 6 lub ust. 3a;”, 

– w pkt 3 kropkę zamienia się na średnik i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) wobec przedsiębiorstwa energetycznego występują okoliczności, o 

których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1.”;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

3) w art. 1 skreślić pkt 6; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 
4) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie: 

„9) w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Taryfy ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na 

obrót paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą w zakresie 
określonym w tej koncesji nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, z 
zastrzeżeniem art. 62b ust. 1.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
5) w art. 1 pkt 10: 

a) po lit. a dodać lit. … i … w brzmieniu: 
„…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią 
dochód budżetu państwa.”, 

…) uchyla się ust. 2b,”, 
b) po lit. b dodać lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 4 skreśla się przecinek i wyrazy„z zastrzeżeniem ust. 2b,”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

6) w art. 1 pkt 12 nadać brzmienie: 
„12) po art. 62a dodaje się art. 62b w brzmieniu: 

 „Art. 62b. 1. Taryfy ustalane dla: 
1) odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców, którzy dokonują 

zakupu paliw gazowych: 



a) w punkcie wirtualnym w rozumieniu przepisów wydanych na 
podstawie art. 9 ust. 1 i 2, 

b) w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego 
gazu ziemnego (CNG), 

c) w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych w 
rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych 

– które stosuje się do dnia 30 września 2017 r., 
2) odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, które 

stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r. 
– przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót 
paliwami  gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają 
zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 

2. Jeżeli umowa sprzedaży paliw gazowych lub umowa kompleksowa nie 
określają ceny paliw gazowych lub sposobu jej ustalania po ustaniu 
obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE, 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych 
przesyła odbiorcy projekt zmiany umowy w zakresie proponowanych cen 
paliw gazowych lub sposobu ich ustalania, w terminie umożliwiającym 
dostosowanie tej umowy przed upływem terminów, o których mowa w ust. 
1, nie później jednak niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów. 
Wraz z projektem zmiany umowy przedsiębiorstwo energetyczne jest 
obowiązane przesłać odbiorcy pisemną informację o prawie do 
wypowiedzenia umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odbiorca może wypowiedzieć 
umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową, bez 
ponoszenia kosztów, składając do przedsiębiorstwa energetycznego 
pisemne oświadczenie. Umowa ta ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o 
wypowiedzeniu umowy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. 
Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania tej umowy.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
7) w art. 2 w pkt 1: 

a) po lit. a dodać lit. … i …: 
„…) pkt 18–19 otrzymują brzmienie: 

„18) wytwórca – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584), 
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 
biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie 
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia ich do 
wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

18a) przetwórca – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność 
gospodarczą w zakresie przetwarzania biomasy, a następnie 
rozporządzenia poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej produktami jej przetworzenia, przeznaczonymi do wytwarzania 
biokomponentów; 



19) pośrednik – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność 
gospodarczą w zakresie: 

a) zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy 
przeznaczonej do wytwarzania biokomponentów, a następnie 
rozporządzenia nią poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub faktycznej lub 

b) zakupu biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez 
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej;”, 

…) pkt 20a otrzymuje brzmienie: 
„20a) podmiot sprowadzający – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego 
działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia 
nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej;”,”, 

b) lit. b nadać brzmienie: 
„b) pkt 39 otrzymuje brzmienie: 

„39) świadectwo – dokument wystawiany przez podmiot realizujący 
Narodowy Cel Wskaźnikowy potwierdzający, że wskazana w tym 
dokumencie ilość biokomponentów, zawartych w paliwach ciekłych lub 
biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek 
czynności prawnej lub faktycznej przez ten podmiot na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na tym terytorium na potrzeby 
własne, spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b–
28bc;”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 7–11 należy głosować łącznie 
 

8) w art. 2 po pkt 1 dodaje się pkt …–…: 
„…) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie 
rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw 
ciekłych lub biopaliw ciekłych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru 
wytwórców.”; 

…) w art. 5: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a 
następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia do wytworzenia przez 
wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, może wykonywać 
wytwórca, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo 
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi 
gospodarczemu, a w przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub 
jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną – którego odpowiednio członkowie zarządu 



albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te 
przestępstwa.”, 

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców są kompletne 

i zgodne z prawdą; 
2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia 
nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej, lub przeznaczenia do wytworzenia przez wytwórcę paliw 
ciekłych lub biopaliw ciekłych, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 775) i spełniam warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1–3 i 
ust. 2 tej ustawy.”;”; 

…) w art. 12a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Działalność gospodarcza w zakresie importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi 
poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej jest 
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających. 

2. Czasowe świadczenie usług w zakresie importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi 
poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej przez 
przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.13)) wymaga 
uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających. Przepisy niniejszego 
rozdziału oraz rozdziałów 1, 4a i 5–7 stosuje się.”; 

…) w art. 12b: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzić dokumentację dotyczącą importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów oraz rozporządzenia nimi 
poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) rozporządzać poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej biokomponentami spełniającymi wymagania jakościowe 
określone w ustawie.”; 

…) w art. 12c: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia 
nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 
może wykonywać podmiot sprowadzający, który nie był karany za 
przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności 
dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku podmiotu 
sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 



prawną – którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby 
uprawnione do reprezentowania nie były karane za te przestępstwa.”, 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów 

sprowadzających są kompletne i zgodne z prawdą; 
2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 
biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie 
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, określone w ustawie 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 775) oraz spełniam warunki, o których mowa w 
art. 12b pkt 1 i 3 oraz w art. 12c ust. 1 tej ustawy.”;”; 

…) w art. 14 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru rolników wytwarzających 

biopaliwa ciekłe na własny użytek są kompletne i zgodne z prawdą; 
2) znany mi jest i spełniam warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 
3) zobowiązuję się do: 

a) wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek w składzie 
podatkowym, 

b) nierozporządzania poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub faktycznej biopaliwami ciekłymi, przestrzegania 
wymagań jakościowych, nieprzekraczania dopuszczalnego limitu 
ilości wytworzonych biopaliw ciekłych, składania rocznych 
sprawozdań, a także przestrzegania innych wymagań wynikających z 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych.”;”; 

…) w art. 19 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) gdy rolnik rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej biopaliwami ciekłymi wytworzonymi na własny użytek;”; 
…) w art. 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) rozporządzania poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej biopaliwami ciekłymi wytworzonymi na własny użytek przez 
rolników;”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
9) w art. 2 w pkt 2 po lit. a dodać lit. … w brzmieniu: 

„…) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
„4a. Udział biokomponentów wytworzonych z odpadów, pozostałości, 

niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego, 
liczony według wartości opałowej, uznaje się za dwukrotnie wyższy w ogólnej 
ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzanych poprzez dokonanie 
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej na terytorium Rzeczypospolitej 



Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, lub 
zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium.”,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
10) w art. 2 po pkt 5 dodać pkt …–… w brzmieniu: 

„…) w art. 28e ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Podmiot certyfikowany, dokonując: 

1) rozporządzenia poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej biomasą lub 

2) rozporządzenia poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej biokomponentami lub, w przypadku wytwórców, przeznaczenia 
biokomponentów do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw 
ciekłych 

– na potrzeby realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jest obowiązany 
posiadać ważny certyfikat oraz wystawić poświadczenie.”; 

…) art. 28g otrzymuje brzmienie: 
„Art. 28g. Wskazana w świadectwie ilość biokomponentów zawartych w paliwach 

ciekłych lub biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie 
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potrzeby własne, które mają 
być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, nie może 
być większa niż ilość wskazana w poświadczeniach lub w dokumentach, o 
których mowa w art. 28c ust. 2, posiadanych przez podmiot wystawiający 
świadectwo.”; 

…) w art. 30: 
a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub faktycznej, lub przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw 
ciekłych lub biopaliw ciekłych, w podziale na biokomponenty wytworzone z 
biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju 
dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem:”, 

b) w ust. 1b w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„ilości i rodzajów biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie 
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w podziale na biokomponenty 
spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących 
uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem:”; 

…) w art. 30a: 
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podmioty, które rozporządziły poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub faktycznej biokomponentami, są obowiązane do przekazania 
nabywcy tych biokomponentów informacji pisemnych wskazujących rodzaje i 
ilości surowców rolniczych i biomasy, z których zostały wytworzone te 
biokomponenty, w podziale na biokomponenty wytworzone z:”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. Wytwórcy są obowiązani do przekazania Prezesowi Agencji Rynku 

Rolnego informacji pisemnych, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
biokomponentów wytworzonych przez tych wytwórców, a następnie 



rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane nie później niż 
do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło 
rozporządzenie poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 
faktycznej tymi biokomponentami.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
11) w art. 2 w pkt 7: 

a) lit. a nadać brzmienie: 
„a) w ust. 1: 

– pkt 1 i 1a otrzymują brzmienie: 
„1) wytwarza, a następnie rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej biokomponentami lub przeznacza je 
do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych bez 
wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

1a) importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo biokomponenty, a 
następnie rozporządza nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek 
czynności prawnej lub faktycznej bez wpisu do rejestru, o którym 
mowa w art. 12a ust. 1;”,”, 

– pkt 8e otrzymuje brzmienie: 
„8e) będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, 

wystawił świadectwo, w którym ilość biokomponentów zawartych w 
paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez 
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potrzeby 
własne, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu 
Wskaźnikowego, jest większa niż ilość wskazana w poświadczeniach 
lub w dokumentach, o których mowa w art. 28c ust. 2, będących w 
posiadaniu tego podmiotu;”, 

– w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) rozporządza biopaliwami ciekłymi poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej,”,”, 
b) po lit. b dodać lit. c w brzmieniu: 

„c) w ust. 7 cześć wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„– powiększone o iloczyn ilości rozporządzonych poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliw ciekłych i stawki 
podatku akcyzowego dla oleju napędowego.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
12) w art. 4 przed pkt 1 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 10 pkt 26 otrzymuje brzmienie:  
„26) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. 1. W sytuacjach, o których mowa w art. 32 ust. 1, informacje objęte 
deklaracjami, o których mowa w art. 22 ust. 1, informacje, o których 
mowa w art. 22 ust. 1c, oraz informacje o planowanej przez producentów 



produkcji paliw lub zakontraktowanym lub planowanym przez 
handlowców przywozie ropy naftowej lub paliw oraz planowanej ich 
sprzedaży w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu, 
producenci, handlowcy, a także przedsiębiorcy świadczący usługi 
magazynowania i przedsiębiorcy, którym zlecono tworzenie i 
utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, 
przekazują niezwłocznie Prezesowi Agencji na każde żądanie. 

2. Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw 
energii informacje, o których mowa w ust. 1.”;”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
13) po art. 4 dodać art. … w brzmieniu: 

 „Art. …. W ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) 
w art. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 10 w ust. 1 po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu: 
„15b) kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej 

z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008);”;”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

14) art. 8 nadać brzmienie: 
„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 1-8 i 10, art. 2 pkt 1-10, 12 i 14-19 oraz art. 3-5, które 
wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 2 pkt 13 w zakresie art. 28b ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 
10 września 2017 r.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

 

 
 

Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. 
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	Druk nr  1011-A      
	DODATKOWE  SPRAWOZDANIE
	1) w art. 1 w pkt 4 skreślić lit. d;
	– KP Nowoczesna
	2) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie:
	„5) w art. 41:
	a) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
	„4) niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-6 lub ust. 3a.”,

	b) w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1-3, lub  występują wobec tego przedsiębiorstwa okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1;”,

	c) w ust. 2c:
	– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) przedsiębiorstwu energetycznemu została prawomocnie cofnięta koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 w zakresie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub w ust. 2 pkt 4 w za...

	– w pkt 3 kropkę zamienia się na średnik i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
	„4) wobec przedsiębiorstwa energetycznego występują okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1.”;”;




	– KP PiS
	– przyjąć
	3) w art. 1 skreślić pkt 6;
	– KP Nowoczesna
	4) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie:
	„9) w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Taryfy ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą w zakresie określonym w tej koncesji nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, z zastrzeżeniem art. 62...


	– KP PiS
	– przyjąć
	5) w art. 1 pkt 10:
	a) po lit. a dodać lit. … i … w brzmieniu:
	„…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.”,

	…) uchyla się ust. 2b,”,

	b) po lit. b dodać lit. … w brzmieniu:
	„…) w ust. 4 skreśla się przecinek i wyrazy„z zastrzeżeniem ust. 2b,”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	6) w art. 1 pkt 12 nadać brzmienie:
	„12) po art. 62a dodaje się art. 62b w brzmieniu:
	„Art. 62b. 1. Taryfy ustalane dla:
	1) odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw gazowych:
	a) w punkcie wirtualnym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 i 2,
	b) w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG),
	c) w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych

	– które stosuje się do dnia 30 września 2017 r.,
	2) odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, które stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.
	– przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami  gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
	2. Jeżeli umowa sprzedaży paliw gazowych lub umowa kompleksowa nie określają ceny paliw gazowych lub sposobu jej ustalania po ustaniu obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą p...
	3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odbiorca może wypowiedzieć umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową, bez ponoszenia kosztów, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Umowa ta ulega rozwiązaniu z ostatnim d...


	– KP PiS
	– przyjąć
	7) w art. 2 w pkt 1:
	a) po lit. a dodać lit. … i …:
	„…) pkt 18–19 otrzymują brzmienie:
	„18) wytwórca – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584), wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi po...
	18a) przetwórca – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania biomasy, a następnie rozporządzenia poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynno...
	19) pośrednik – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie:
	a) zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy przeznaczonej do wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nią poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub
	b) zakupu biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej;”,


	…) pkt 20a otrzymuje brzmienie:
	„20a) podmiot sprowadzający – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozpor...


	b) lit. b nadać brzmienie:
	„b) pkt 39 otrzymuje brzmienie:
	„39) świadectwo – dokument wystawiany przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość biokomponentów, zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie jakiej...



	– KP PiS
	– przyjąć
	8) w art. 2 po pkt 1 dodaje się pkt …–…:
	„…) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw ciekły...

	…) w art. 5:
	a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, ...

	b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) oświadczenie następującej treści:
	„Oświadczam, że:
	1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców są kompletne i zgodne z prawdą;
	2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia do wytworzenia przez wytwórcę paliw...



	…) w art. 12a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
	„1. Działalność gospodarcza w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o sw...
	2. Czasowe świadczenie usług w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej przez przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieni...

	…) w art. 12b:
	a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) prowadzić dokumentację dotyczącą importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów oraz rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej;”,

	b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
	„4) rozporządzać poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biokomponentami spełniającymi wymagania jakościowe określone w ustawie.”;


	…) w art. 12c:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej może wykonywać podmiot sprowadzający, który nie był karan...

	b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) oświadczenie następującej treści:
	„Oświadczam, że:
	1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających są kompletne i zgodne z prawdą;
	2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, określone w ustawie z d...



	…) w art. 14 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) oświadczenie następującej treści:
	„Oświadczam, że:
	1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek są kompletne i zgodne z prawdą;
	2) znany mi jest i spełniam warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
	3) zobowiązuję się do:
	a) wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek w składzie podatkowym,
	b) nierozporządzania poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliwami ciekłymi, przestrzegania wymagań jakościowych, nieprzekraczania dopuszczalnego limitu ilości wytworzonych biopaliw ciekłych, składania rocznych sprawozda...



	…) w art. 19 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) gdy rolnik rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliwami ciekłymi wytworzonymi na własny użytek;”;

	…) w art. 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) rozporządzania poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliwami ciekłymi wytworzonymi na własny użytek przez rolników;”;”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	9) w art. 2 w pkt 2 po lit. a dodać lit. … w brzmieniu:
	„…) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
	„4a. Udział biokomponentów wytworzonych z odpadów, pozostałości, niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego, liczony według wartości opałowej, uznaje się za dwukrotnie wyższy w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekł...


	– KP PiS
	– przyjąć
	10) w art. 2 po pkt 5 dodać pkt …–… w brzmieniu:
	„…) w art. 28e ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Podmiot certyfikowany, dokonując:
	1) rozporządzenia poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biomasą lub
	2) rozporządzenia poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biokomponentami lub, w przypadku wytwórców, przeznaczenia biokomponentów do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych

	– na potrzeby realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jest obowiązany posiadać ważny certyfikat oraz wystawić poświadczenie.”;

	…) art. 28g otrzymuje brzmienie:
	„Art. 28g. Wskazana w świadectwie ilość biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potr...
	…) w art. 30:
	a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w podziale na biokomponenty wytworzone z biomasy spełniającej i nies...
	b) w ust. 1b w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„ilości i rodzajów biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w podziale na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze ws...

	…) w art. 30a:
	a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„Podmioty, które rozporządziły poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biokomponentami, są obowiązane do przekazania nabywcy tych biokomponentów informacji pisemnych wskazujących rodzaje i ilości surowców rolniczych i biomasy,...
	b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
	„2. Wytwórcy są obowiązani do przekazania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji pisemnych, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do biokomponentów wytworzonych przez tych wytwórców, a następnie rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czy...
	3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane nie później niż do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło rozporządzenie poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej tymi biokomponentami.”;”;



	– KP PiS
	– przyjąć
	11) w art. 2 w pkt 7:
	a) lit. a nadać brzmienie:
	„a) w ust. 1:
	– pkt 1 i 1a otrzymują brzmienie:
	„1) wytwarza, a następnie rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biokomponentami lub przeznacza je do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust...
	1a) importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo biokomponenty, a następnie rozporządza nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 12a ust. 1;”,”,

	– pkt 8e otrzymuje brzmienie:
	„8e) będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, wystawił świadectwo, w którym ilość biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej na t...

	– w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:
	„b) rozporządza biopaliwami ciekłymi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej,”,”,



	b) po lit. b dodać lit. c w brzmieniu:
	„c) w ust. 7 cześć wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„– powiększone o iloczyn ilości rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliw ciekłych i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego.”.”;



	– KP PiS
	– przyjąć
	12) w art. 4 przed pkt 1 dodać pkt … w brzmieniu:
	„…) w art. 10 pkt 26 otrzymuje brzmienie:
	„26) art. 38 otrzymuje brzmienie:

	„Art. 38. 1. W sytuacjach, o których mowa w art. 32 ust. 1, informacje objęte deklaracjami, o których mowa w art. 22 ust. 1, informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1c, oraz informacje o planowanej przez producentów produkcji paliw lub zakontraktowa...
	2. Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw energii informacje, o których mowa w ust. 1.”;”;”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	13) po art. 4 dodać art. … w brzmieniu:
	„Art. …. W ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) w art. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) w art. 10 w ust. 1 po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:
	„15b) kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008);”;”.”;



	– KP PiS
	– przyjąć
	14) art. 8 nadać brzmienie:
	„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:
	1) art. 1 pkt 1-8 i 10, art. 2 pkt 1-10, 12 i 14-19 oraz art. 3-5, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
	2) art. 2 pkt 13 w zakresie art. 28b ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2017 r.”.


	– KP PiS
	– przyjąć


